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Oipfølging  av UNESCOs  konvensjon om immateriell kulturarv

Mellomkirkelig råd er nylig blitt gjort oppmerksom på Kultur- og kirkedepartementets
brev av 25. mars d.å. om ovennevnte sak, med invitasjon til å avgi uttalelse.

Vil' viser forøvrig til telefonsamtale med seniorrådgiver Christine Hamnen, hvor det ble
gjort klart at andre instanser enn de som er oppført som høringsinstanser, også kan
sende inn synspunkter dersom de ønsker det.

Mlfllomkirkelig råd vil gi sterk støtte til at det innenfor UNESCO opprettholdes et fokus
pålkonvensjonen om immateriell kulturarv og oppfølgingen av den. Dette er ikke minst
viktig i Norge i en tid hvor synet for den immaterielle kulturarvens verdi for kollektiv
og individuell identitetsskapning er svekket på en del områder.

Dette skal blant annet være observerbare i norske skoleklasser på ulike nivåer, hvor
inllæring av norsk kulturarv (folkesanger, eventyr, kunnskap om matskikker, sosiale
trØisjoner osv.) synes å skje i vesentlig mindre grad enn tidligere. Dermed kan den
op voksende slekt bli dårligere rustet til å møte de kulturbrytninger som skjer i
s funnet, og mindre i stand til å bidra positivt til interkulturell kommunikasjon med
re resentanter for andre nasjonaliteter, både i Norge og utenlands.

Også på det religiøse området kan det tyde på at en svekkelse av kulturarven er i ferd
m$d å skje. Kunnskapsnivået innenfor bibelhistorie, kirkehistorie og troslære, samt
forståelsen for religiøse høytiders og skikkers innhold, skal ha vært synkende de senere
år4ne. Dermed har kan også evnen til å ta aktiv del i samtaler med representanter for
andre religioner være svekket. Kirkens eget arbeid med trosopplæring vil kunne bidra til
enforbedring på dette feltet. Men innenfor en bred folkelig sammenheng utgjør de
norske religiøse tradisjonene en viktig meningsbærende del av vår felles kulturarv som
koivensjonenn må sies å omfatte.

Sa tidig er det grunn til å fremheve som positivt at KRL-faget har bidratt til å øke
forståelsen blant norske for andre religioner og livssyn enn det kristne. Dette vil
ut+ilsomt fortsette med RLE-faget.

Nå r det gjelder kartlegging og registrering av den immaterielle kulturarven på flere av

de områdene som er nevnt i departementets brev (s. 2, punktene a-e) vil Den norske
kirk,e være en naturlig samarbeidspartner.
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